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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 806/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1998
για την τροποποηση των δασµν κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1249/96 τηr Επιτροπr, τηr 28ηr
Ιουνου 1996, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου σον αφορ τουr
δασµοr κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2092/97 (4), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι δασµο κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 798/98 τηr
Επιτροπr (5)·

τι το ρθρο 2 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλπει τι αν κατ τη διρκεια τηr περιδου
εφαρµογr του, ο µσοr ροr των υπολογιζοµνων δασµν
κατ την εισαγωγ αποκλνει κατ 5 Ecu αν τνο του
καθορισµνου δασµο, επρχεται αντστοιχη προσαρµογ·
τι υπρξε η εν λγω απκλιση· τι πρπει, συνεπr, να
προσαρµοστον οι δασµο κατ την εισαγωγ που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 798/98,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 798/98
αντικαθστανται απ τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του παρντοr
κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ασµο κατ την εισαγωγ των προϊντων που περιλαµβνονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται δια ξηρr, ποταµο 
θαλσσηr και προρχεται
απ λιµνια
τηr Μεσογεου, τηr Μαρηr
Θλασσαr
 τηr Βαλτικr Θλασσαr
(σε Ecu/τνο)

∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται αεροπορικr
 δια θαλσσηr
προερχµενη απ λλα λιµνια (2)
(σε Ecu/τνο)

0,00

0,00

1001 10 00

Σιτρι σκληρ (1)

1001 90 91

Σιτρι µαλακ που προορζεται για σπορ:

45,13

35,13

1001 90 99

Σιτρι µαλακ, εκλεκτr ποιτηταr εκτr απ εκενο
που προορζεται για σπορ (3)

45,13

35,13

µσηr ποιτηταr

68,65

58,65

βασικr ποιτηταr

80,75

70,75

1002 00 00

Σκαλη

90,79

80,79

1003 00 10

Κριθρι που προορζεται για σπορ

90,79

80,79

1003 00 90

Κριθρι εκτr απ αυτ που προορζεται για σπορ (3)

90,79

80,79

1005 10 90

Καλαµπκι για σπορ εκτr απ το υβρδιο

91,95

81,95

1005 90 00

Καλαµπκι εκτr απ αυτ που προορζεται για
σπορ (3)

91,95

81,95

1007 00 90

Σργο σε κκκουr εκτr απ το υβρδιο που προορζεται για σπορ

90,79

80,79

(1) Για το σιτρι που δεν πληρο τιr ελχιστεr ποιοτικr προδιαγραφr που αναφρονται στο παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96 ο εφαρµοζµενοr
δασµr εναι εκενοr που καθορζεται για το µαλακ σιτρι χαµηλr ποιτηταr.
(2) Για τα εµπορεµατα που φθνουν στην Κοιντητα απ τον Ατλαντικ Ωκεαν  µσω τηr διρυγαr του Σουζ [ρθρο 2 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96] ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε µεισεωr των δασµν κατ:
 3 Ecu αν τνο εν το λιµνι βρσκεται στην Μεσγειο θλασσα ,
 2 Ecu αν τνο εν το λιµνι εκφρτωσηr βρσκεται στην Ιρλανδα, στο Ηνωµνο Βασλειο, στη ∆ανα, στη Σουηδα, στη Vινλανδα  απ την πλευρ του
Ατλαντικο τηr Ιβηρικr χερσονσου.
(3) Ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε κατ’ αποκοπ µεισεωr 14  8 Ecu αν τνο ταν πληρονται οι προϋποθσειr που καθορζονται στο ρθρο 2 παργραφοr 5
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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Στοιχεα υπολογισµο των δασµν
(15 Απριλου 1998)
1. Μσοι ροι τηr περιδου των δο εβδοµδων που προηγονται τηr ηµραr του καθορισµο:
Χρηµατιστηριακr τιµr

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

125,62

110,88

104,63

91,45

199,29 (2)

92,51 (1)

Πριµοδτηση για τον Κλπο του Μεξικο
(Ecu/τνο)

21,48

12,70

6,84

8,83





Πριµοδτηση για τιr µεγλεr λµνεr (Ecu/
τνο)













Προϊν (% πρωτενεr ωr 12 % υγρασα)
Τιµ (Ecu/τνο)

(1) Fob Duluth.
(2) Fob Gulf.

2. Ναλοr/κστοr: Κλποr του Μεξικο - Rotterdam: 11,81 Ecu/τνο. Μεγλεr Λµνεr-Rotterdam: 20,74 Ecu/τνο.
3. Επιδοτσειr που προβλπονται στο ρθρο 4 παργραφοr 2 τρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 Ecu/τνο (HRW2)
0,00 Ecu/τνο (SRW2).

